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अब्रझशभ लरांकन मझांिझ जन्भ 12 पेबु्रलझयी 1809 योजी 
अभेरयकेतीर कें टुकी मझ ळशयझत एकझ रझकडी खोरीत 
झझरझ.  .   





अब्रझशभ ल ततिी फहशण वझयझ घयकझभझत ल ळेतझतीर कझभझत  - 
आई- लडडरझांनझ भदत कयत अवतां. घयझत कुठरेशी कझभ नवेर तय 
दोन भैर रझांफ अवरेल्मझ ळझऱेत िझरत िझरत ते जझत अवतां.     



अब्रझशभ वझत लऴझािझ अवतझनझ तमझांिे घयिे वला 
ऩव्चिभेकडीर इांडडमझनझ मेथे यझशझमरझ गेरे. झझड तोडून 
जभीन वझप कयण्मझव अब्रझशभ लडडरझांनझ भदत कयत 
शोतझ. जभीनीत ऩीक मझले म्शणून जभीनीिी भळझगत 
मझ वलझानी केरी. तेथेि तमझनी रझकडझिे घय फझांधरे.    



अब्रझशभ नऊ लऴझािझ अवतझनझ तमझच्मझ आईिझ भतृमु झझरझ. ऩुढीर लऴी 
तमझच्मझ लडडरझनी वझयझ फुळ जॉन्वन मझ वलधलेळी रग्न केरे. ततरझ 
अगोदयि  तीन भुरां शोती. तयीवुद्धझ अब्रझशभरझ वझलत्रऩणझिझ त्रझव झझरझ 
नझशी. तो ततच्मझ वझलत्र आईरझ   angel mother अवे आदयझने म्शणत शोतझ.       



अब्रझशभरझ ऩुस्तकां  लझिण्मझिझ छांद शोतझ. लझिनझरमझत लभऱत 
अवरेल्मझ ऩुस्तकझवझठी ककतमेक भैर िझरत जझलून तो ऩुस्तकां  
आणत अवे.  ळेतझत कझभ कयत अवतझनझवुद्धझ लेऱ लभऱेर तेहशझ 
ऩुस्तक लझित शोतझ.   

1830 वझरी लरांकनिे कुटुांफ ऩुन्शझ एकदझ इांडडमझनझ वोडून इलरनॉम 
मझ ळशयी स्थरझांतरयत झझरे. तेहशझ अब्रझशभ ळेतझत भकमझिे ऩीक 
घ्मझमरझ आणण ळेतझरझ कुां ऩण घझरझमरझ भदत कयत अवे.   

 



अब्रझशभिी ळयीयमष्टी भजफूत शोती. हदवझमरझशी उांि शोतझ. 1831 वझरी तो 
आणण तमझिे दोन लभत्र  लभऱून एक नझल फझांधून तमझत फवून लभलवलवऩीच्मझ 
कझठी अवरेल्मझ न्मू आलरामन्व मझ ळशयी ऩोिरे.   





न्मू आलरामन्वभध्मे अब्रझशभ ऩहशल्मझांदझि गुरझभझांिझ फझजझय फघत 
शोतझ. कझळ्मझ यांगझच्मझ गुरझभझांनझ वयऩऱीत फझांधून गझमी 
गुयझवझयखे ओढत आणून वलक्रीवझठी नेत शोते. गोयी भझणवां 
यझांगेत मेऊन आऩल्मझरझ आलडरे अळझ गुरझभझलय फोरी करून 
वलकत घेत शोते. मझ कृष्ण लणीमझांिी दमनीम व्स्थती ऩझशून 
अब्रझशभरझ पझय लझईट लझटरे. आमुष्मबय तो ते दृचम वलवरू 
ळकरझ नझशी.    



अब्रझशभ स्टीभफोटभध्मे फवून लभलववऩी नदीच्मझ कझठी अवरेल्मझ इलरनॉम 
यझज्मझतीर न्मू वझरेभ मझ ळशयझत गेरझ. तेथे तमझनी एकझ जनयर 
स्टोयभध्मे करझका िी नोकयी ऩतकयरी. तेहशझ तमझिे लम 22 लऴझािे शोत.े 
अब्रझशभरझ गोष्टी िुटकुरे वझांगण्मझत पझय यव शोतझ. तो कझमभ शवन्भुखी. 
िेष्टझ कयणे, इतयझांनझ शवलणे मझति तमझिझ लेऱ जझत अवे.  
यझजकझयणझलयीर ििेत हशयीयीने बझग घेत शोतझ. वोफतमझांच्मझफयोफय लझद 
वललझद कयण्मझिी तमझरझ आलड शोती.          



1834 भध्मे तो कझमद्मझिझ अभ्मझव करू रझगरझ. दोन लऴझानांतय 
तमझने लकीरीिी ऩयीषझ हदरी ल तमझत तो ऩझव झझरझ. लकीर 
म्शणून तो इलरनॉमिी यझजधझनीिे ळशय अवरेल्मझ व्स्प्रांगपील्डभध्मे 
लकीरीिी कझभ करू रझगरझ.    



अब्रझशभ वझलाजतनक ऩदझवझठी ककतमेक तनलडणुकझ 
रढलल्मझ. तो इलरनॉम वलधझनवबेिझ वदस्म म्शणून 
तनलडून आरझ. दोन लऴे अभेरयकेच्मझ वेनेटभध्मे 
प्रतततनधी म्शणूनशी तनलडून आरझ शोतझ.    



थॉभव 

यॉफटा  
अब्रझशभ व्स्प्रांगपील्डभध्मे अवतझनझ भेयी टॉड 
मझ तरुणीच्मझ पे्रभझत ऩडरझ. ती वुांदय शोती ल 
तमझफयोफय भोठ्मझ भनझिीशी शोती. 1842 
भध्मे तमझांनी रग्न केरे.    



 वललरमभ  

एड्लडा 

तमझांनझ िझय भुरां झझरी. यॉफटा, एडलडा, वललरमभ आणण थॉभव.     



1858च्मझ वेनेटच्मझ तनलडणुकीत न्मू रयऩव्लरकन ऩषझिझ उभेदलझय 
म्शणून तमझिी तनलड झझरी. तमझच्मझ वलयोधझत वेनेटय स्टेपेन ए 
डग्रव उबझ शोतझ.  
अब्रझशभ  गुरझभचगयीच्मझ वलयोधझत जझईर तेथे बझऴणां देत शोतझ. 
अब्रझशभ लरांकन ल डग्रव एकझि हमझवऩीठझलरून मझवलऴमी लझद वललझद 
कयत शोते. अब्रझशभरझ मझ तनलडणुकीत शझय ऩतकयझली रझगरी. ऩयांतु 
तमझच्मझ भतझरझ   ऩझहठांफझ देणझऱमझांिी वांख्मझशी कभी नहशती. तमझरझ 
अभेरयकझबय प्रलवद्धी लभऱझरी.    



1860भध्मे अभेरयकेच्मझ यझष्रऩती ऩदझवझठीच्मझ तनलडणुकीरझ तो उबझ 
यझहशरझ. तेहशझशी तमझिझ प्रततस्ऩधी म्शणून वेनेटय स्टेपेन ए डग्रवि 
उबझ शोतझ. ऩयांतु मझ लेऱी अब्रझशभ लरांकनने  डग्रझवरझ शयलून 
तनलडणूक व्जांकरी. ल तो अभेरयकेिझ यझष्रऩती झझरझ.      



अब्रझशभ लरांकन यझष्रऩती शोत अवतझनझ दक्षषण अभेरयकेत 30 
रझखझऩेषझ जझस्त कृष्णलणीम गुरझभ शोत.े  मझ यझज्मझतीर गोऱमझ 
रोकझांिझ गुरझभचगयीिी प्रथझ नष्ट कयणझऱमझ यझष्रऩतीच्मझ धोयणझरझ 
वलयोध शोतझ.     



अब्रझशभ लरांकन यझष््ऩती झझल्मझ झझल्मझ दक्षषणेतीर 11 यझज्मझांनी 
अभेरयकेऩझवून लेगऱे शोऊन   The Confederate States of America नझलझच्मझ  
स्लतांत्र यझष्रझिी घोऴणझ केरी. ल वला प्रळझवन आऩल्मझ शझती घेतरे.    



12 एवप्रर 1861 योजी कॉन्पेडयेटिे वैन्म वझउथ कॎ योलरनझ मेथीर 
वुम्टय मझ गडझलय शल्रझ करून तझलमझत घेतरझ. मझतून दक्षषण ल 
उततय अभेरयकेभधीर  मझदली मुद्धझरझ वुरुलझत झझरी.  यझष्रझिे ऐकम 
अफझचधत ठेलण्मझवझठी अब्रझशभ लरांकन मझनी नेततृलझिझ धुयझ 
स्लत्च्मझ खझांद्मझलय घेतरझ.     





मुद्ध कझऱझत   Emancipation Proclamation मझ नझलझिे घोऴणझऩत्र 
तमझनी प्रलवद्ध केरे. मझनांतय दक्षषणेतीर यझज्मझतीर वला गुरझभ 
स्लतांत्र झझरे अवे तमझत नभूद केरे शोते.    

गु ामगगरी
तून मुक्त   



1863 वझरी अब्रझशभ लरांकनने ऩेतनवेल्लेतनमझच्मझ गेहिस्फगा मेथे   
एक बझऴण हदरे.  ते बझऴण आतझ  Gettysburg Address मझ 
नझलझने ओऱखरे जझते. तमझति लरांकनने आऩरे प्रळझवन    of the 
people, by the people, for the people, shall not perish from the earth 
अवे जझशीय केरे. ल शे वलधझन मझ नतांयच्मझ वला रोकळझशी 
यझष्रझांिझ ऩझमझ झझरझ आशे.    



1864 भध्मे उततय अभेरयकेने अनेक छो्मझ भोठ्मझ मुद्धझत जम 
लभऱलरे.   तमझनांतय अब्रझशभ लरांकन ऩुन्शझ एकदझ यझष्रऩती म्शणून 
तनलडून आरझ.    



9 एवप्रर 1865 भध्मे दक्षषण ल उततय अभेरयकझ मझांच्मझभधीर मझदली 
मुद्धझिझ ळेलट झझरझ. शे मुद्ध वतत िझय लऴे िझररे शोते. ल मझत 
भोठ्मझ प्रभझणझत   वैतनक  भझयरे गेरे.    



मुद्ध वभझप्तीच्मझ ऩझि हदलवझनांतय अब्रझशभ ल भेयी लरांकन चथएटयभधीर 
नझटक फघण्मझवझठी गेरे शोते. नझटक वुरु शोऊन एक तझव झझरझ शोतझ. 
तततकमझत कुठून तयी फांदकूीिझ आलझज आरझ. दक्षषण अभेरयकेच्मझ धोयणझरझ 
ऩझहठांफझ दळालणझऱमझ जॉन वललरव फूथ मझ भझथेकपरू नटझने यझष्रऩतीलय 
गोळ्मझ झझडून तमझिझ खून केरझ शोतझ. तमझति तमझरझ भतृमु आरझ.     





रेनभधून तमझिे भतृ देश व्स्प्रांगपील्ड मझ तमझच्मझ  ळशयी घेलून जझत 
अवतझनझ अभेरयकेतीर रझखो ळोकभग्न रोक घयझतून फझशेय ऩडून 
यझष्रऩतीरझ आऩरझ अखेयिझ तनयोऩ देत शोते.    



रोक तमझरझ पे्रभझने   “honest Abe” ल “यझष्र यषक” अवे म्शणत 
शोते.   एक वलाशे्रष्ठ यझष्रऩती म्शणून अजूनशी तमझिी ख्मझती आशे.     



लर ांकनच्मझ  आमुष्मझतीर कझशी भशतलझिे कझशी हदलव   
 

1809  12 पेब्रुलयीरझ कें टुकी मेथे जन्भ.   

1818   अब्रझशभिी आई, न्मझन्वी शांकव लरांकनिझ भतृमु.   

1842  4 नोहशेंफय योजी भेयी टॉड फयोफय वललझश    

1847-1849 मुनझमटेड स्टे्व शौव ऑप येपे्रजेंटेहटहशिे वदस्मतल.   

1858  वेनेटय स्टेपेन ए डग्रव फयोफय जझशीय लझद वललझद. तनलडणुकीत 
ऩयझजम     

1860  अभेरयकेिझ 16लझ यझष्रऩती म्शणून तनलड   

1861  12 एवप्रर योजी वुम्टय गडझच्मझ शल्रझनांतय   गशृ मुद्धझिी वुरुलझत   

1863                 1 जझनेलझयी ऩझवून गुरझभचगयी प्रथेिझ ळलेट    
1864                  19 नोहशेंफय योजी गेिेवफगा मेथीर प्रलवद्ध बझऴण   

1865                   9 एवप्रर योजी दक्षषण अभेरयकेच्मझ वैन्मझकडून आतभ वभऩाण.            
    गशृ मुद्धझिी वभझप्ती        

     14 एवप्रर योजी यझष्रऩती लरांकनिी गोऱी झझडून शतमझ            
   दवुऱमझ हदलळी भतृमु    



अब्रझशभ लरांकन अभेरयकेिे वोऱझले यझष्रऩती.  
 
मझदली मुद्धझच्मझ कझऱझत  तमझांनी यझष्रझिे नेततृल केरे.  . 
 
तीव रझख कृष्णलणीम गुरझभझांनझ भुकत करून तमझ वलझानझ 
स्लझतांत्र देणझये घोऴणझऩत्र तमझांनी जझशीय केरे.     
 
रोक तमझांनझ पे्रभझने   “Honest Abe”, लझ  “यझष्रयषक” अवे म्शणत 
शोते. कझशी जण तय तमझांनझ  “Father Abraham”  अवेशी म्शणत.   
 
अभेरयकेिे वलाशे्रष्ठ यझष्रऩती म्शणून तमझांनी ख्मझती लभऱलरी.   
 
शी ऩुव्स्तकझ तमझांच्मझ जीलनिरयत्रझिे लणान कयते.    


